Snabbanvisningar

Tack för att du valde att köpa en DVDR 725H/02. På följande sidor hittar
du förklaringar till huvudfunktionerna som hjälper dig att bättre förstå hur
apparaten fungerar.
Stegvis förklaring av varje funktion hittar du i kapitlen i bruksanvisningen.

Funktioner
DVDR 725H/02är en DVD-Recorder som lagrar TV-program på den interna hårddisken.
Dessutom fungerar den som DVD-spelare som spelar upp DVD, musik- och (S) video-cd liksom MP3-CD. De lagrade TV-programmen (eller
inspelningar med videokamera) kan spelas upp eller redigeras. Dessutom kan dessa TV-program överföras till en DVD+RW/+R-skiva (lagras).
men din DVDR 725H/02är mer än bara en vanlig DVD-Recorder med inbyggd hårddisk.
Det bästa är att du från och med nu bara använder TV:n som monitor och ställer in TV-kanalerna via DVD-Recordern. Det ger dig fördelarna med
funktionerna FlexTime, Instant Replay liksom möjlighet att tillfälligt avbryta ett pågående TV-program (Pause Live TV).

•

FlexTime:
Du kan se ett TV-program, stoppa det, spola tillbaka det även medan det håller på att spelas in.
Du behöver inte vänta på att inspelningen blir klar innan du börjar spela upp.

•

Instant Replay:
En scen från det aktuella TV-programmet kan visas med bara ett tryck på en knapp (knappen JUMP BACK ). Så många gånger du vill.

•

Pause Live TV
Stoppa det aktuella TV-programmet med knappen PAUSE 9 för att t.ex. tala i telefon. Under tiden fortsätter inspelningen i bakgrunden. Med
PLAY G fortsätter du uppspelningen från den plats programmet stoppades.

Time Shift Buffer
De beskrivna funktionerna fungerar tack vare att DVDR 725H/02har ett mellanminne, en s.k. Time Shift
Buffer.
När DVD-Recordern sätts på startar genast inspelningen i Time Shift Buffer av det TV-program som har
valts på DVD-Recordern. DVD-Recordern lagrar alla TV-program som du har sett sedan
DVD-Recordern sattes på. Ser du på ett TV-program på ett programnummer längre än 60 sekunder
läggs en markering till. Om redan information från GUIDE Plus+® -systemet finns tillgänglig lagras
TV-programmets namn och und början markeras.
Observera:Vid inspelning från en satellitmottagare via externa uttag ( EXT1 TO TV-I/O , EXT2
AUX-I/O ) finns inte informationen om namn och start/slut tillgängliga.
Skulle Time Shift Buffer vara full, (fabriksinställning 3 timmar) raderas den äldsta inspelningen för att ge plats för en ny inspelning. Du kan markera
TV-program eller delar av dem som permanent ska sparas på hårddisken, medan Time Shift Buffer töms.
Time Shift Buffer kan bäst jämföras med ett transportband som går från höger till vänster. På detta transportband motsvarar ett TV-program ett
paket. Ändras programnumret eller om GUIDE Plus+® -systemet känner av att ett TV-program startar hamnar det ett nytt paket på
transportbandet. Längden och därmed den tid som paketet befinner sig på transportbandet kan ställas in från 1 till 6 timmar (fabriksinställning 3
timmar).
Så länge paketet ännu befinner sig på transportbandet kan det markeras rött (knapp REC/OTR n ) eller också kan markeringen upphävas (RÖD
-funktionsknapp). Markering kan endast göras för det paket där man står.
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Vid transportbandets slut (tiden har gått) avgörs det om ett paket sparas (markeras rött) eller raderas (markeras inte). Endast rödmarkerade paket
sparas.
Om Time Shift Buffern raderas samlas paketen genast in varvid bara de rödmarkerade sparas.

Samtidig inspelning och uppspelning
Med den inbyggda hårddisken och den snabba datahastigheten är det möjligt att spela in och spela upp samtidigt.
På så sätt kan du:
• se ett program, avbryta det (paus), spola tillbaka medan det spelas in (FlexTime, Pause Live TV)
• spela upp ett TV-program från hårddisken, medan inspelning pågår

•
•

spela upp ett program från DVD medan ett annat program spelas in på hårddisken.
överföra (arkivera) ett program från hårddisken till en DVD+RW/+R-skiva medan ett annat program under tiden spelas in på hårddisken

Media Browser
Media Browsern ger en översikt över alla inspelningar som finns på hårddisken. Man kan se listan
sorterad enligt bestämda kriterier ('Recording Date', 'Protected' ...). I Media Browsern kan du välja
ut inspelningar för att spela upp dem, redigera dem eller överföra (arkivera) dem på en
DVD+RW/+R.skiva. Du kan spärra inspelningar så att de först kan spelas upp när man registrerar en
giltig PIN-kod. Om ingen PIN-kod har registrerats är PIN-koden '0000'.

Ändra PIN5kod
1 DISC MENU tryck sedan på SYSTEM MENU ,
2 Använd D för att välja 'A', använd B för att välja symbolen '(Disc features)' och bekräfta med C .
3 Bekräfta raden 'Access control' med C och ange den fyrsiffriga koden. Ange koden igen för bekräftelse och avsluta med SYSTEM
MENU .
Mer information finns i bruksanvisningen i kapitlet Åtkomstkontroll (barnsäkring).

Spara p6 en DVD+RW/+R5skiva
Inspelningar som finns på hårddisken kan kopieras (arkiveras) på en DVD+RW/+R-skiva.
Välj i Media Browser önskad inspelning och tryck på den färgade funktionsknappen med beteckningen 'ARCHIVE'. Det är allt.
Eftersom arkiveringen tar en stund i anspråk kan man koppla om till ett annat program under tiden med CHANNEL q , CHANNEL r .
Observera att du under arkiveringen inte kan använda funktionerna FlexTime, Instant Replay och Pause Live TV i Time Shift Buffern liksom
uppspelning av inspelningar på hårddisken, eftersom en uppspelning från hårddisken redan är igång (från hårddisk till DVD+RW/+R-skiva).
Inspelningar genomförs dock i Time Shift Buffern (Time Shift Buffern fylls). Stänger du av DVD-Recordern med knappen STANDBY m ,
genomförs hela arkiveringen och först därefter stängs apparaten av.

Time Shift Buffer fortsättning
Time Shift Buffern (mellanminnet) är kärnan i HDRW 720. Alla inspelningar, utom inspelningar via frontuttagen, lagras först i Time Shift Buffern.
Inspelningarna kan märkas så att de permanent sparas på hårddisken.
Överföring till hårddisken sker enligt följande:
• Tiden för Time Shift Buffern har gått ut (fabriksinställning 3 timmar)

•
•
•
•

Time Shift Buffern raderad (funktion 'Flush Buffer' (Knapp SYSTEM MENU , meny 'Set up'))
Stäng av DVD-Recordern med STANDBY m -knappen
Med CAM kopplar du om till kameradrift (koppla tillbaka med den röda funktionsknappen när tidslisten visas).
Datum/tid eller kanalinställningar ändras (starta menyer).

Du kan själv lägga in markeringar, men DVD-Recordern sätter även själv sådana markeringar t.ex.: Timer-inspelningar. Time Shift Buffern behåller
en översikt över vilka TV-program man har sett på under de senaste timmarna. Detta visas med en list den s.k. tidslisten med en rad program på
bildskärmen.
i tidslistens högra ände ser man en rörlig IIIIIIIIII-symbol som visar att Time Shift Buffern fylls.
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Navigering i Time Shift Buffer
Du kan skifta till vilken som helst position i Time Shift Buffern och se på inspelningarna som finns lagrade vid aktuell tidpunkt. 'Visaren' (det gula
högra hörnet i tidslisten) visar uppspelningsläget i Time Shift Buffern. Denna 'visare' kan förskjutas med C , D . Om uppspelningsläget (visaren)
befinner sig i allra längst till höger står den vid aktuell bild (Live Bild) på vald TV-kanal. I Time Shift Bufferns informationslist i övre bildskärmskanten
visas i det vänstra hörnet en antennsymbol 'C' (istället för symbolen 'D' när uppspelning sker från hårddisken).
I det följande hittar du en kort översikt över de grundläggande knapparna för navigation i Time Shift Buffern:
N , JUMP BACK , D
När tidslistens vänstra ände nås sker en omkoppling till normal uppspelningshastighet.
O , JUMP FWD , C
När den högra änden nås ser du det aktuella TV-programmet. Det går inte att komma längre åt höger. Med mindre man kan sia om framtiden.
Knappen O kan användas för att 'hämta in' det aktuella TV-programmet.
PAUSE 9 Stoppas uppspelningen står visaren kvar på stället tills tiden på detta ställe har gåt ut. (Visaren når tidslistens vänstra ände). När änden
nås börjar DVD-Recordern åter uppspelningen.
PLAY G Uppspelning med normal hastighet. Begränsningarna i Time Shift Buffern överskrids inte.

Inspelning med Time Shift Buffer
Inspelningar sparas alltid först i Time Shift Buffern.
Du har följande inspelningsmöjligheter:
• Programmerad inspelning (TIMER) för att automatiskt genomföra inspelningar på i förväg angiven tid

•
•

Direktinspelning av aktuellt, pågående TV-program
Markering av TV-program som redan finns i Time Shift Buffern.

Inspelningar i Time Shift Buffern kan markeras för att spara dem på hårddisken istället för att radera dem när Time shift Bufferns tid har gått ut.
När ett TV-program markeras visas en röd markering på Time Shift Bufferns tidslist. Den anger inspelningen. Mer behöver du inte göra.
DVD-Recordern överför automatiskt programmet till hårddisken när:
• Time Shift Bufferns tid har gått ut (fabriksinställning 3 timmar).

•
•
•
•

Time Shift Buffern raderas (funktion 'Flush Buffer' (knapp SYSTEM MENU , meny 'Set up')).
DVD-Recordern stängs av med STANDBY m .
Kamerafunktionen ställs in med CAM (växla tillbaka med samma knapp).
Datum/tid eller kanalinställningar ändras (starta menyer).

Vid programmerad inspelning sker markering i Time Shift Buffern automatiskt. Lagring på hårddisken sker därefter också automatiskt. Du behöver
inte göra något extra när den röda markeringen visas. När apparaten stängs av med STANDBY m lagras först inspelningen innan DVD-Recorder
automatiskt stängs av.
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I tidslistens vänstra ände ser man också en rörlig IIIIIIIIII-symbol som visar att Time Shift Buffern töms och att inspelningar 'ramlar ur' Programmen i
Time Shift Buffern åtskiljs med ett lodrätt streck. Namnet på TV-programmet visas som ovanför. Tidsangivelserna i tidslistens båda ändor anger
Time Shift Bufferns start- och sluttid. Aktuell tid för inspelningen i högra änden, äldsta inspelningen i vänstra änden.
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Programmering av inspelning
För programmering av inspelning finns följande möjligheter:
GUIDE Plus+® -systemet:
I översikten på bildskärmen väljer du ut det TV-program du vill spela in.
ShowView® :
Vid registrering av ShowView-programnumret inställs automatiskt starttid, stopptid, datum och programnummer
Programmering med manuell registering av data.

Manuellt startad inspelning
För att spela in pågående TV-program trycker du på REC/OTR n .
Vill du stoppa inspelningen trycker du på STOP h . Använd D för att välja 'Yes' och bekräfta med OK .
Vill du markera ett TV-program som finns i Time Shift Buffern flyttar du knappen på tidslisten med C , D inom det önskade programmet och
trycker på REC/OTR n . Du upphäver åter markeringen genom att trycka på den röda funktionsknappen. Tidslisten måste kunna ses.
( INFO Knapp).

Inspelningsläge
Inspelningar på hårddisken görs i en inställbar inspelningskvalitet, s.k. inspelningsläge. Ju bättre kvalitet desto mer lagringsplats krävs.
Inspelningskvaliteten anges som M1, M2, M2x, M3, M4, M6 och M8. Siffran betecknar det antal timmar som passar på en 'single layer' 4.7GB
DVD+RW- eller DVD+R-skiva. På en DVD+RW/+R-skiva kan man exempelvis i inspelningsläge 'M1' spela in 1 timme och i inspelningsläge 'M8' 8
timmar.
Detta är särskilt viktigt om du vill överföra inspelningar från hårddisken till en DVD+RW/+R-skiva. Kvaliteten på inspelningar på hårddisken kan inte
ändras i efterhand.
Till exempel:
En 3-timmars film som lagrades på hårddisken i inspelningskvalitet 'M1' får inte plats på en DVD+RW/+R-skiva ('M1'= 1 timme på en
DVD+RW/+R-skiva). Endast 1 timme av denna film kan kopieras över på en DVD+RW/+R-skiva. Om filmen spelades in i inspelningsläge M3 får
hela filmen plats på en DVD+RW/+R-skiva. (M3=3 timmar på en DVD+RW/+R-skiva).

N6gra avslutande tips
Får du problem med att använda apparaten:
1) Läs punkterna i avsnittet 'Innan du kontaktar teknikern '
2) Gå in på webbplatsen http://www.philips.com/support för online-hjälp,
3) Ring till kundservice för ditt land. Telefonnumren hittar du på baksidan av bruksanvisningen.
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1 Stäng av TV:n.
2 Dra ur antennkabelns kontakt från TV:n. Sätt i kontakten i
anslutningen ANTENNA IN på DVD-Recorderns baksida.
3 Koppla in den medföljande antennkabeln i uttaget TV OUT på
DVD-Recordern baksida och i antenningången på TV:n.
4 Koppla samman anslutningen EXT1 TO TV-I/O eller
anslutningarna S-VIDEO OUT (Y/C) , VIDEO OUT (CVBS) ,
AUDIO OUT L/R med motsvarande ingångar på TV:n.

Första installationen
1 Tryck på STANDBY-ON m på DVD-Recordern.
P I teckenfönstret visas 'PHILIPS', 'IS TV ON?'.
2 Vids behov väljer du ingångens programnummer på TV-apparaten.
P Förstagångsinstallationsmenyn visas på bildskärmen.

Virgin mode
Menu Language
English
Español
Français
Italiano
Deutsch
Press OK to continue

3 Välj önskad inställning med knappen B eller A .
Bekräfta med OK .

Anslutning till nätspänning
Kontrollera att den lokala nätspänningen stämmer överens med
uppgifterna på märkplåten. Om så inte är fallet kontaktas en
återförsäljare eller ett serviceställe.
1 Sätt på TV:n.
2 Koppla in den medföljande nätsladden i nätuttaget 4MAINS på
DVD-Recorderns baksida och i vägguttaget.

4 Gör likadant med övriga menyer: 'Audio Language', 'Subtitle',
'TV shape' , 'Country' .
P När du har bekräftat meddelandet 'If you have connected
the antenna - press OK' med knappen OK startar den
automatiska sökningen.

P Efter avslutad sökning visas menyn för tids-/datuminställning.
Kontrollera uppgifterna och rätta dem om det behövs.
5 Avsluta med knappen SYSTEM MENU .
6 Tryck på knappen GUIDE/TV
Setup

Home

Press Aor Bto select. Then press OK to confirm.
Setup
Choose item to set up :
Language
Country
Postal code
External receiver 1

English
United Kingdom
XXXXX
None

External receiver 2

None

External receiver 3

None

7 Välj alternativet 'Postal code' och bekräfta med OK .
8 Välj plats för inmatning med knapparna C , D . Ange
uppställningsplatsens postnummer med knapparna A , B eller
med sifferknapparna 0..9 .

O Beroende på valt land kan du även ange bokstäver med
knapparna B eller A .
9 Bekräfta postnumret med OK .
0 Avsluta med knappen GUIDE/TV .
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Anslutning till TV:n
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Installera GUIDE Plus+® 5systemet
Alla TV-kanaler som skickar information till GUIDE Plus+® -systemet
måste vara installerade.
Land och postnummer m6ste ha angivits i GUIDE Plus+®
systemet.
Om inte ditt land finns med på listan, sänder ingen TV-kanal ännu
GUIDE Plus® -data.
På webbplatsen http://www.europe.guideplus.com hittar du ytterligare
information och tips.
Land/stad (spr6k)

TV5kanal (antenn)

Deutschland

Eurosport

Österreich

Eurosport

Schweiz (Deutsch)

Eurosport

United Kingdom

ITV

France
España

Canal+
Tele 5
Music Factory (TMF) /
Eurosport

Nederland
- Eindhoven

Music Factory (TMF)

- Rotterdam

Music Factory (TMF)

- Amsterdam

Music Factory (TMF)

België (Flemish)

Music Factory (TMF)

TV5kanal (SAT)
Eurosport
Astra 19.2E
Eurosport
Astra 19.2E, Hotbird
13.0E
Eurosport
Astra 19.2E
Eurosport
Astra 28.2E

Installera externa receivers
Om du har anslutit en extern receiver (satellitmottagare, set-top-box
[digital dekoder], kabelbox) måste du installera den i GUIDE Plus+®
-systemet också. TV-program (TV-kanaler) som du bara kan se via
receivern kan då också visas i GUIDE Plus+® -systemet och
programmeras för inspelning.
Dessutom aktualiseras GUIDE Plus+® data även över den externa
receivern.
- Tryck på knappen GUIDE/TV
- Använd knappen A för att välja menyraden, och med C väljer du
'Setup' (andra menysidan).
- Använd knappen B för att välja raden 'Setup' och bekräfta med
OK .
- Välj alternativet 'External receiver 1' med knappen B , A i
menyn 'Setup' och bekräfta med OK .
- Följ anvisningarna på bildskärmen.
Mer information om GUIDE Plus+® systemet finns i bruksanvisningen

TMF Astra 19.2E
Eurosp. Hotbird 13.0E
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E
Music Factory (TMF)
Astra 19.2E

1 På DVD-Recordern väljer du en kanal som sänder GUIDE Plus+®
-data (se tabell).
TV-kanal på extern receiver
- Välj TV-kanalen på den externa receivern.
- Välj på DVD-Recordern programnumret på ingången där den externa
receivern är ansluten.
'EXT2' Scartkontakt på baksidan EXT2 AUX-I/O
'EXT1' Scartkontakt på baksidan EXT1 TO TV-I/O
- Låt den externa receivern vara inkopplad.
2 Låt DVD-Recordern stå påslagen över natten för att ladda GUIDE
Plus+® -data.
Informationen blir tillgänglig inom det närmaste dygnet.
P När data finns tillgängliga visas följande bild när du har tryckt
på knappen GUIDE/TV :
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3 Stäng av DVD-Recordern under ca 5 minuter (knappen
STANDBY m ) så sparas inställningarna.
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Inspelningar p6 h6rddisken (HDD)
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Programmera inspelningar med
'GUIDE Plus+® systemet'

1 Tryck på knappen GUIDE/TV på fjärrkontrollen.

Så snart du startar DVD-Recordern sker en inspelning av den aktuella
TV-kanalen i ett mellanminne (Time shift Buffer).
På så sätt kan du gå tillbaka i det aktuella TV-programmet med knappen
JUMP BACK och se en redan visad scen igen.
Det är också möjligt att använda samtliga uppspelningsfunktioner såsom
stillbild, slow motion, zoom, sökning med tidsangivelse, sökning med
knapparna N , O även för inspelningar som befinner sig i Time
Shift Buffer.
Inspelningen fortsätter under tiden.
2 Välj TV-kanal med knappen A eller B och välj TV-program för
inspelningen med knappen D eller C .
Med knappen CHANNEL q eller CHANNEL r kan du bläddra
sida för sida, och med knappen N eller O dag för dag genom
listan.
3 Bekräfta med den röda funktionsknappen på fjärrkontrollen
(betecknas på bildskärmen med 'Record').
TV-programmet lagras för inspelningen.
Observera informationen på bildskärmen.
4 Avsluta med GUIDE/TV .

Inspelningar i Time Shift Buffer raderas automatiskt efter en bestämd
tid (fabriksinställning: 3 timmar).
På hårddisken lagras endast de inspelningar som i Time Shift Buffer har
markerats med knappen REC/OTR n .

Symboler i 'Time Shift Buffer'
Följande symboler kan visas i informationslisten i den övre
bildskärmskanten. Du kan även visa den här informationen med
knappen INFO på fjärrkontrollen.

Vänster omr6de
Här visas information om ingångssignal:
'C'Aktuell bild (TV-program) i den valda TV-kanalen
'P01' TV-kanalens programnummer
'ARD' TV-kanalens beteckning
'D' Uppspelning från hårddisken

Höger omr6de
Här visas information om driftläge:
'B 16:03:02' Visning av aktuell klocktid vid aktuell bild (TV-program) i
den valda TV-kanalen ( TUNER knapp).
'J PLAY' Uppspelning från hårddisken
'M PAUSE' Stillbild
'H 1/2X' Slow motion framåt
'G -1/2X' Slow motion bakåt
'L 4X' Snabbuppspelning framåt
'K -4X' Snabbuppspelning bakåt
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Knappar i 'Time Shift Buffer'
1 Tryck på knappen INFO för att visa Time Shift Bufferns list på
bildskärmen.
2 Du kan använda följande knappar:

O Knapp N , O , PLAY G , PAUSE 9 , D , C ,
JUMP FWD , JUMP BACK för navigering inom tidslisten.

O Knappen RETURN
Gå tillbaka till den förra visade scenen i Time Shift Buffer eller
till uppspelningen från hårddisken.
Om du trycker på knappen en gång till kommer du tillbaka till
det aktuella TV-programmet (det som visas).

Manuella inspelningar
När du startar DVD-Recordern spelas det TV-program som valts på
DVD-Recordern in i mellanminnet (Time Shift Buffer).
För att kunna spara en inspelning på hårddisken ska den först vara
rödmarkerad i Time Shift Buffern (tidslisten) innan Time Shift Buffern
raderas.
Hur kan jag radera Time Shift Buffern?
- Stäng av apparaten med STANDBY m
- Välj funktionen 'Flush Buffer' (knapp SYSTEM MENU , meny
'Set up')
- Tiden för Time Shift Buffern (1-6timmar) har gått

O Knappen TUNER
Växla till det aktuella programmet (live-bild) på den TV-kanal
som valts.

O T/C
Omkoppling mellan titel och kapitel väljs med knappen N ,
O . I den översta bildskärmsraden visas antingen 'TITLE'
för val av titel eller 'CHAPTER' för val av kapitel

Starta inspelningen med data fr6n GUIDE
Plus+® 5systemet
Från GUIDE Plus+® -systemet får DVD-Recordern informationer om
start- och stopptider för TV-program. Dessa visas i form av svarta lister
på tidslisten.

O Knapp REC/OTR n .
- För att starta en inspelning som lagras på hårddisken.
- För att markera en titel som lagras på hårddisken.
- Håll knappen nedtryckt för att dela av en titels början.

O RÖD funktionsknapp:
- För att upphäva den markerade inspelningen, som
genomfördes med knappen REC/OTR n .
- Håll knappen intryckt för att avsluta en inspelning på den
aktuella positionen.

O GUL funktionsknapp: ('OVERVIEW'):
För att få en översikt över de inspelningar som redan
genomförts med Time Shift Buffer.

O BLC funktionsknapp ('MORE INFO'):
För att visa tilläggsinformation om det aktuella
TV-programmet, om överföring sker från GUIDE Plus+®
-systemet.
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1 Om inte tidslisten i Time Shift Buffern visas på bildskärmen trycker
du på INFO på fjärrkontrollen.
2 Tryck på knappen REC/OTR n .
P Den röda lampan i inspelningsknappen n på fronten tänds.

P På bildskärmen visas i tidslistens högra ände '1 Program'.
Detta indikerar att inspelningen automatiskt stoppar när
TV-programmet är slut.
Vill du även spela in efterföljande TV-program från samma
TV-kanal trycker du ännu en gång på REC/OTR n . Då visas
'2 Program'.
Spela in tidigareTV-program
Om DVD-Recordern redan har varit igång under en tid finns redan
inspelningar i Time Shift Buffern. Du kan välja bland dessa inspelningar
(TV-program) vilka du vill spara på hårddisken.
- Välj med C eller D de inspelningar (visaren måste stå mellan
markeringarna)
- Tryck på REC/OTR n för att markera inspelningarna.
Markeringar kan du åter radera med den RÖDA funktionsknappen.

Snabbanvisningar

Om inga data från GUIDE Plus+® -systemet finns tillgängliga, eller om
inspelningen äger rum via en till ett uttag EXT1 TO TV-I/O , EXT2
AUX-I/O ansluten satellitmottagare, visar tidslisten ingen information
om start, slut eller namn på TV-programmet.

Avsluta inspelningen automatiskt
Inspelningar avslutas automatiskt när data från GUIDE Plus+® -systemet
finns eller om sluttidpunkt angavs vid inspelningens start (30 minuters
steg).

Avsluta inspelningen manuellt (genast)
1 Om inte tidslisten i Time Shift Buffern visas på bildskärmen trycker
du på INFO på fjärrkontrollen.

1 Ställ vid behov in TV:n på DVD-Recorderns programnummer
(ingångskontakt).

2 Tryck på knappen REC/OTR n .
P Den röda lampan i inspelningsknappen n på fronten tänds.

2 Tryck på STOP h .
P På bildskärmen visas ett meddelande med frågan om du
verkligen vill stoppa inspelningen.

P På bildskärmen visas i tidslistens högra ände '1 Program +30'.
Detta visar att inspelningen stoppar automatiskt efter 30
minuter. Tryck upprepade gånger på REC/OTR n för att öka
avstängningstiden.

O Avsluta inspelningen automatiskt:
Om GUIDE Plus+® systemet identifierade TV-programmets
början avslutas inspelningen automatiskt vid programmets slut.
Spela in tidigare sända TV-program
Om DVD-Recordern redan har varit igång under en tid finns redan
inspelningar i Time Shift Buffern. Du kan välja bland dessa inspelningar
(TV-program) vilka du vill spara på hårddisken.
- Välj start av den äldsta inspelningen med D eller C och håll
knappen REC/OTR n intryckt för att markera inspelningen från
början.
- Välj slutet av den senaste inspelningen med C eller D och håll den
RÖDA funktionsknappen intryckt för att skära bort slutet.
Markeringar kan du åter radera med den RÖDA funktionsknappen.

O Vill du stoppa inspelningen väljer du 'Yes' med D och
bekräftar med OK .

O Om du inte vill stoppa inspelningen bekräftar du 'No' med
OK .
Med STOP h stoppas alltid bara den aktuella inspelningen (aktuell
tidpunkt).
Om du vill stoppas en inspelning tidigare (som du har gått tillbaka till i
Time Shift Buffer med D )gör du följande:
- tryck på INFO för att visa tidslisten.
- Håll den röda funktionsknappen intryckt.
3 För att spara inspelningen permanent på hårddisken skall Time Shift
Buffer raderas. Följande möjligheter är tillgängliga:

O Time Shift Bufferns tid har gått ut (fabriksinställning 3 timmar)
O Time Shift Buffer raderas manuellt (Funktion 'Flush Buffer'
(Knapp SYSTEM MENU , Meny 'Set up'))

Starta inspelningen fr6n aktuell plats (genast)
Du kan även starta en inspelning oberoende av inspelningen i Time Shift
Buffern.

O DVD-Recorder stängs av med STANDBY m
O Med CAM ställer du in videokamerafunktion (växla tillbaka
med samma knapp).

1 Håll REC/OTR n -knappen intryckt tills den röda lampan i
knappen n på fronten tänds.
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Starta inspelning utan data fr6n GUIDE Plus+®
5systemet:

Snabbanvisningar
Inspelning fr6n en kamera ansluten till
ett av uttagen p6 framsidan

Arkivering av titlar p6 en
DVD+RW/+R5skiva

Med den här funktionen kan du spara inspelningar från uttagen på
framsidan direkt på hårddisken.

Du kan välja titlar på hårddisken för överföring till en
DVD+RW/+R-skiva

Dessa inspelningar kan du redigera och om du vill kopiera (arkivera)
dem med en högre hastighet på en DVD+RW/+R-skiva).

Observera:
För arkiveringen används den inspelningskvalitet som användes när
inspelningen gjordes på hårddisken. Man kan inte ändra
inspelningskvalitet för inspelning på en DVD+RW/+R-skiva.

1 Anslut kameran så som beskrivs i kapitlet 'Ansluta extra
utrustning/ansluta videokamera till uttag på framsidan'.
2 Tryck på CAM på fjärrkontrollen.
P DVD-Recordern växlar till kamerafunktion.

1 Lägg in en DVD+RW/+R-skiva där önskad titel ska sparas.
2 Tryck på knappen BROWSER HDD .
P Media Browser visas med en översikt över alla inspelningar på
hårddisken.
3 Använd B , A för att välja den titel som ska kopieras på
DVD+RW/+R-skivan.

O Om du vill arkivera flera titlar samtidigt markerar du dessa
med knappen SELECT .
4 Starta arkiveringsproceduren med den gröna funktionsknappen.
3 Använd knappen CAM för att välja det uttag som kameran är
ansluten till.

O 'CAM1'
För inspelning från uttagen VIDEO (CAM1) , S-VIDEO
(CAM1) .
Omkopplingen mellan de båda anslutningarna sker helt
automatiskt.

O 'CAM2'
För inspelning från uttaget DV IN (CAM2) .
4 Tryck på knappen REC/OTR n för att starta inspelningen.
5 Välj mellan följande knappar om du vill stoppa inspelningen:

O Knapp PAUSE 9
Inspelningen stannar. Om du trycker på knappen igen
fortsätter inspelningen.
Ett nytt kapitel skapas.

O Knapp STOP h
Inspelningen avbryts. Med knappen REC/OTR n kan en ny
inspelning startas.
En ny titel skapas.
6 Avsluta kameradriftsläget med knappen CAM .
P Inspelningen sparas som en ny titel på hårddisken.
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Kontrollera om titeln finns kvar i 'Time Shift buffer' om den gröna
knappen inte visas på bildskärmen. Om det behövs stänger du av
DVD-Recordern med knappen STANDBY m eller väljer funktionen
'Flush Buffer' (knappen SYSTEM MENU , menyn 'Set up')

P På bildskärmen och i teckenfönstret visas information om
proceduren.

P Under och efter arkiveringen ser du det aktuella

TV-programmet på den kanal du har valt. Knapparna D , C ,
JUMP BACK , JUMP FWD , PLAY G , PAUSE 9 har
inga funktioner. Timer-inspelningar och inspelningar i Time
Shift Buffer genomförs.

Avbryta proceduren
Tryck på den gula funktionsknappen. Om det behövs kan du hämta
bildskärmsvisningen med knappen INFO .
Färdigställa DVD+R-skiva
Om inspelningar arkiverades på en DVD+R-skiva måste skivan
färdigställas så att den kan spelas upp på en DVD-recorder.
- Markera den första titeln genom att trycka på knappen DISC
MENU och sedan på knappen STOP h .
- Tryck på knappen A för att komma till 'skivinfoskärmen'.
- Tryck på knappen C och sedan på knappen B för att välja raden
'Finalise disc'.
- Bekräfta med knappen OK .

Uppspelning fr6n h6rddisken (HDD)
Alla inspelningar som sparats på hårddisken visas i Media Browser med
tillhörande indexbild.
1 Tryck på knappen BROWSER HDD på fjärrkontrollen eller på
knappen HDD på apparaten.
P Media Browser visas.

Ändra koden
- DISC MENU tryck sedan på SYSTEM MENU ,
- Använd D för att välja 'A', använd B för att välja symbolen
'(Disc features)' och bekräfta med C .
- Bekräfta raden 'Access control' med C och ange den fyrsiffriga
koden. Ange koden igen för bekräftelse och avsluta med SYSTEM
MENU .
Mer information finns i bruksanvisningen i kapitlet Åtkomstkontroll
(barnsäkring).
'Q' De markerade titlarna överförs till en DVD+RW/+R-skiva
(arkiveras).

Knappar i 'Media Browser'
O Radera titel:
2 Välj önskad titel med knappen B , A på fjärrkontrollen eller
DOWN , UP på apparaten
Med CHANNEL q , CHANNEL r växlar du sidovis fram eller
tillbaka.
3 Välj bland följande möjligheter att starta uppspelningen:

O Knapp OK
Uppspelningen startar i början av den valda titeln.

O Knapp PLAY G
Uppspelningen startar där den avbröts i den valda titeln (knapp
STOP h ). Detta fungerar också när andra titlar eller
DVD-skivor har spelats upp i mellantiden.

Symboler i 'Media Browser'
Följande symboler kan visas i informationslisten i den övre
bildskärmskanten:
'P' Den här titeln är ännu inte markerad för lagring på hårddisken.
Den här titeln kan endast raderas eller spärras (barnsäkring). Den
finns nu i Time Shift Buffer och raderas när apparaten stängs av.
'E' Den här titeln har redan spelats upp en gång (har 'visats'). Om
det inte finns någon lagringsplats på hårddisken raderas den här
'visade' titeln. Den här inställningen kan ändras i menyn för
titelredigering (knapp EDIT , blå funktionsknapp, knapp EDIT ).
Den här symbolen visas inte vid de titlar som ännu inte har spelats
upp.
'F' Titeln är skyddad mot redigeringar och radering. Ingen symbol
visas vid oskyddade titlar.
'' Barnsäkring aktiverad. Indexbilden visas inte. Uppspelning kan ske
efter inmatning av PIN-kod. Om ingen kod har registrerats eller
om koden har raderats är koden '0000'.

röd funktionsknapp
Titeln raderas från hårddisken.

O Arkivera titel:
grön funktionsknapp
Titeln överförs till en DVD+RW/+R-skiva. Om en inspelning
på en DVD+RW/+R-skiva inte är möjlig visas ett
felmeddelande (ingen skiva inlagd,....).
Om du vill arkivera fler titlar markerar du dessa med knappen
SELECT . Markeringen kan även upphävas med den här
knappen.
Tillgängliga funktioner vid arkivering
- Omkoppling mellan TV-kanalerna med CHANNEL q ,
CHANNEL r .
- Vald TV-kanal spelas in i Time Shift Buffer
- Timerinspelning genomförs

O Spärra titel (barnsäkring) eller upphäva spärr:
gul funktionsknapp
Uppspelning kan endast ske efter inmatning av PIN-kod. Om
ingen kod har registrerats eller om koden har raderats är
koden '0000'. Hur koden ändras framgår av förra avsnittet
'Symboler i Media Browser'.

O Skydda titel mot redigering, automatisk radering:
blå funktionsknapp
Om du försöker redigera (radera) den här titeln visas ett
felmeddelande.
Automatisk radering aktiveras när det inte finns tillräcklig
minneplats på hårddisken. Redan befintliga inspelningar raderas
i en bestämd ordningsföljd. Mer information finns i avsnittet
'Symboler i Media Browser'.

Omkoppling under uppspelning av en
skiva till aktuell TV5kanal
Du kan spela upp en skiva medan pågående TV-program spelas in i
bakgrunden.
1 Tryck på TUNER för att avbryta uppspelningen från en skiva.
P Du ser TV-programmet från den TV-kanal som har valts på
DVD-Recordern.

O För att återuppta uppspelningen av skivan trycker du på DISC
MENU .
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Snabbanvisningar

Snabbanvisningar
Fjärrkontrollen

REC/OTR n Spela in den aktuella TV-kanalen på hårddisken. Markera inspelningar i
Time shift Buffer för lagring på hårddisken.
Håll knappen intryckt om du vill spela in från och med nu (markera
inspelning från aktuell plats i Time Shift Buffer).
STANDBY m Slå på/stänga av apparaten, avbryta funktion.
En programmerad inspelning (TIMER) eller en arkivering slutförs, och
först därefter stängs apparaten av.
CAM Koppla om till 'Kamerafunktion' (inspelning direkt på hårddisken, inte via
Time shift Buffer).
TV/HDD Ansluter DVD-Recordens scartkontakt EXT2 AUX-I/O direkt till TV:n.
På så sätt kan du visa en bild från en apparat ('Set-Top-Box',
videobandspelare, satellitmottagare) som är ansluten till scartkontakten
och samtidigt spela in från en annan källa.
Om du inte har anslutit någon apparat till anslutningen EXT2
AUX-I/O eller om apparaten är avstängd, kan du med den här knappen
skifta mellan att visa signalen från TV-mottagningen och DVD-Recordern
på TV:n.
Det fungerar dock bara om du anslutit TV-apparaten till
DVD-Recordern med en scartkabel (anslutningen EXT1 TO TV-I/O )
och om TV:n reagerar på denna omkoppling.
RETURN Tillbaka till föregående menyalternativ på en video-CD (VCD). Detta
fungerar också på vissa DVD-skivor.
Dessutom kan du gå tillbaka till den tidigare scenen i Time shift Buffer
eller i uppspelningen från hårddisken. Med knappen TUNER kommer
du till aktuellt TV-program (det som visas just nu).
EDIT Starta/avsluta redigeringsmenyn.
Starta/avsluta menyn under uppspelning för titelredigering.
TIMER s Programmera inspelningar med/utan ShowView® -systemet eller
ändra/radera programmerade inspelningar
SELECT Välja funktioner/värden.
I Media Browser kan du markera flera titlar.
Koppla in repetition när en skiva spelas upp.
Växla till stora bokstäver när du anger namn/beteckningar.
TUNER Växla till bilden för den interna kanalväljaren (TV-kanalen).
Gå från Time Shift Buffer till aktuell tid i det aktuella TV-programmet
under uppspelning
SYSTEM MENU Starta/avsluta systemmenyn. Beroende på i vilket driftsläge du trycker på
den här knappen kan du välja:
•)DVD-systemmeny: Tryck först på knappen DISC MENU .
•)Hårddisk (HDD)-systemmeny: Tryck först på knappen TUNER .
DISC MENU Visning av DVD-menyn eller indexbildöversikten för en DVD
INFO Under uppspelning/inspelning på hårddisk visning av tilläggsfunktioner på
bildskärmen, visning av Time shift Buffer.
Info-knapp i GUIDE Plus+® system för visning av tilläggsinformation
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GUIDE/TV Starta/avsluta GUIDE Plus+® -systemet
A B I menyerna pilknappar uppåt, nedåt.
Under uppspelning från hårddisken (Time shift Buffer) föregående, nästa
titel.
D C I menyerna pilknappar till vänster, höger.
Under uppspelning av en titel från hårddisken (Media Browser eller
Time Shift Buffer) föregående, nästa position. Håll knappen intryckt för
att snabbare söka igenom inspelningen. Då höjs hastigheten automatiskt.
Håll knappen intryckt under tiden som den frysta bilden visas, en bild
bakåt/framåt
OK Bekräftelse av funktioner
Starta en uppspelning från en titels början i 'Media Browser'.
STOP h Stoppa uppspelningen
Håll knappen intryckt, öppnar och stänger skivfacket.
PAUSE 9 Om du trycker på den här knappen under uppspelning, pausas
DVD-Recordern. En stillbild visas.
PLAY G Spela upp en titel på hårddisken/DVD+RW/+R-skiva eller en förinspelad
skiva
CHANNEL q Nästa programnummer
I GUIDE Plus+® -systemet sida framåt
CHANNEL r Föregående programnummer
I GUIDE Plus+® -systemet sida bakåt
JUMP BACK För att gå tillbaka ett bestämt tidsintervall (fabriksinställning 30
sekunder)
Ändringar i hårddiskens inställningar (knappen TUNER , SYSTEM
MENU , rad 'Set up', 'Jump back')
N Tryck kort på knappen under uppspelning: Föregående kapitel/stycke
eller föregående titel
Håll knappen intryckt: Sökning bakåt
Håll knappen intryckt under tiden som den frysta bilden visas, slow
motion bakåt
I GUIDE Plus+® systemet på 'Grid' bildskärm en dag bakåt.
I redigeringsmenyn (knappen EDIT , rad 'Video edit') kan du markera
början under stillbilden (knappen PAUSE 9 ). Detta kan du använda
för att dölja ett ställe i början.
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BROWSER HDD Starta/avsluta översikten över inspelningar på hårddisken (Media
Browser)

Snabbanvisningar
O Tryck kort på knappen under uppspelning: Nästa kapitel/stycke eller
nästa titel
Håll knappen intryckt: Sökning framåt
Håll knappen intryckt under tiden som den frysta bilden visas, slow
motion framåt
I GUIDE Plus+® systemet på 'Grid' bildskärm en dag framåt.
I redigeringsmenyn (knappen EDIT , rad 'Video edit') kan du markera
slutet under stillbilden (knappen PAUSE 9 ). Detta kan du använda
för att dölja ett ställe i slutet.
JUMP FWD För att gå fram ett bestämt tidsintervall (fabriksinställning 30 sekunder)
Ändringar i hårddiskens inställningar (knappen TUNER , SYSTEM
MENU , rad 'Set up', 'Jump forward')
0..9 För inmatning av siffror, eller bokstäver vid inmatningsfält där detta
krävs
T/C Omkoppling mellan titel och kapitel väljs med knapparna N , O .
Om 'INFO' visas i teckenfönstret, visas indexmenyn för en inspelad skiva
eller spelas en inledningsfilm upp. I detta fall finns inte denna funktion.
DISC MANAGER Starta/avsluta discmanager (DM)

Färgknapparna p6 fjärrkontrollen
Med följande färgknappar kan du utföra olika funktioner i menyerna. Dessa visas på en rad i
bildskärmens nederkant. Om raden inte syns trycker du på knappen INFO för att visa den.
De flesta färgknapparna fungerar bara d6 raden visas.
RÖD Röd funktionsknapp, radera poster i vissa menyer (t.ex.. Disc Manager,
meny 'Sort TV channels', Titelredigering,...).
Avsluta inspelningar i Time Shift Buffer
GRÖN Grön funktionsknapp
GUL Gul funktionsknapp
BLC Blå funktionsknapp
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Ytterligare TV5funktioner
SVENSKA

Med den medföljande Multicode-fjärrkontrollen kan du styra TV:ns viktigaste funktioner.
Först måste du ange ett kodnummer som motsvarar den typ av TV du har.
På sista sidan i den här bruksanvisningen finns en översikt över tillgängliga kodnummer. I kapitlet
'Fjärrstyrning av TV:n' kan du läsa hur du anger kodnummer.
TV VOLUME q Höja volymen på TV:n
TV VOLUME r Sänka volymen på TV:n
För följande funktioner måste du hålla knappen på sidan • TV (vänster sida) intryckt och samtidigt
välja funktion med lämplig knapp.
STANDBY m Slå på/stänga av TV:n
0..9 Siffertangenter 0 - 9
CHANNEL q TV-programnummer uppåt
CHANNEL r TV-programnummer nedåt
För TV-apparater från Philips finns även följande funktioner tillgängliga. De fungerar dock endast om
din TV stöder funktionerna. För funktionerna måste du hålla sidoknappen • TV (vänster sida)
intryckt.
T/C Starta/stänga av text-TV
TIMER s Visa/dölja klocktid
RETURN Gå tillbaka till tidigare TV-program/vald meny
SYSTEM MENU Hämta TV:ns systemmeny
B , A Pilknappar uppåt, nedåt i TV-menyerna
D , C Pilknappar till vänster, höger i TV-menyerna
OK Bekräfta funktioner/inmatningar
RÖD, GRÖN, GUL, Färgknappar för specialfunktioner
BLC
TUNER Koppla om TV:n från de externa anslutningarna till den interna tunern.
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GUIDE Plus+® tabell
Skriv in kanaluppgifterna från GUIDE Plus+® systemet i den här
tabellen. Dessa uppgifter kan vara till hjälp om du måste installera
GUIDE Plus+® systemet på nytt.
Använd blyertspenna, så blir det lättare att göra ändringar.
Observera:
GUIDE Plus+® systemets uppgifter måste finnas tillgängliga. (efter 24
timmar).

•
•

Alla TV-kanaler måste ha tilldelats rätt programnummer. Se
bruksanvisningen kapitel 'Fler installationsmöjligheter' sortera/radera
TV-kanaler manuellt'.

Om TV-kanaler har sorterats om, sparats på nytt eller raderats, måste du
stänga av DVD-Recordern i ca 4 minuter (knappen STANDBY m ).
Detta krävs för att de nya uppgifterna ska kunna föras över till GUIDE
Plus+® systemet.

•

Om du har anslutit en extern receiver (satellitmottagare, kabelbox,...)
så skriver du in TV-kanalens programnummer på den externa
receiver i samma lista.

•

Så här hittar du tabellen i DVD-Recordern:
- Starta DVD-Recordern
- Tryck på fjärrkontrollknappen GUIDE/TV
- Använd knappen B för att välja menyraden,
- Tryck på knappen C så ofta att fältet 'Editor' markeras.
Home
Editor displays your TV channel settings. You may
switch channel On or Off (grey), select their Source
and their programme number. Press Bto use. Press
Dfor Info. Press Cfor Setup.

3103 605 21881
4345/000
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Search
Name
BBC1
BBC2
ITV
CH4

Schedule
On/Off
On
On
On
On

Info
Editor
Source Programme N.
TV
P 001
TV
P 002
TV
P 003
TV
P 004

- Överför tabellen som visas till listan.
- Med knappen CHANNEL q , CHANNEL r kan du bläddra
genom listorna sida för sida.
Antalet TV-kanaler som visas beror på inställningen/apparaten.

16

On /Off

Source

Programme N.

